XN-2209MA SOLO
ELEKTRĠKLĠ GÖĞÜS POMPASI
KULLANIM KILAVUZU

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma
talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
Ġleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Kullanım Önerileri:
Bu göğüs pompası, anne göğsünden süt sağılması ve sağılan sütün saklanması için
tasarlanmıĢtır. Anne göğsünün süt üretmeye devam etmesini sağlarken, fazla sütün de
boĢaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca ileride gerektiğinde kullanılmak adına anne sütünün
sağılarak saklanabilmesine imkan tanır.
Bu ürün hastane kullanımı için değil, evde tek kiĢinin kullanımı için uygundur.
Hiçbir parçası BPA içermez.
Özellikler:










Otomatik göğüs pompası mikro bilgisayar çipi ile kontrol edilir. Bebeğin emme
hareketlerine benzeyen 2 farklı ritimli emme hareketi yapabilir.
Uyarma: Sütün gelmeye baĢlaması için gereken bu bölümde hızlı ve daha kısa
aralıklarla emme ritmi uygulanır. 9 farklı ayar Ģekli vardır.
Sağım: Süt gelmeye baĢladıktan sonra daha uzun ve yavaĢ emme ritmi ayarlanır.
Böylelikle daha fazla süt çekilebilir. 9 farklı ayardan en uygununu seçebilirsiniz.
Hava ve sütün ayrı haznelerde olması sayesinde sütün geri akımı ve motoru bozması
önlenir.
Sessiz çalıĢan motor sizi huzursuz etmez.
Ufak ve hafif yapısı ile kolay taĢınabilir.
Ġhtiyaçlarınıza göre pille veya adaptörle çalıĢtırılabilir. Adaptörü AC/DC, Pilleri 4 x AA
Alkalindir.
ġiĢesinin boyun adaptörü sayesinde hem geniĢ hem standart (dar ağızlı) biberona
dönüĢebilir.
LCD ekran çalıĢtırdığınız ayarı gösterir.

Önemli Güvenlik Uyarıları:




















Hijyen sebebiyle bu ürünü tek bir kiĢi kullanmalıdır. Çok kiĢinin kullanımına uygun
değildir.
Pompayı kullanmaya baĢlamadan önce tüm parçaların doğru takıldığından emin
olunuz.
Adaptörün voltajı ile kullanacağınız Ģebekenin elektrik akımının gücünün birbiriyle
uyumlu olduğunu kontrol etmeden adaptörü prize takmayınız.
Adaptörü göğüs pompasına takmadan önce prize takınız, sonra pompaya takınız.
Adaptörü sıcak ve ısıtmalı alanlardan uzak tutunuz.
Pompanın kullanımı biter bitmez adaptörün fiĢini prizden çıkarınız.
Bu ürün elektriğe takılı iken asla ortada yalnız bırakılmamalıdır.
Ev dıĢında kullanmayınız.
Banyo yaparken kullanmayınız.
AĢırı yorgunken veya uyurken kullanmayınız.
Ürünü direk güneĢ ıĢığı altında bırakmayınız.
Suya düĢen herhangi bir elektronik aksama dokunmayınız. Derhal fiĢten çekiniz.
Suya veya herhangi bir sıvıya batırmayınız veya düĢürmeyiniz.
Pompaya asla herhangi bir sıvı püskürtmeyiniz.
Ürünü içine düĢebileceği küvet, lavabo gibi yerlerin kenarına koymayınız.
Ürünün içine bir Ģeyler sokmaya çalıĢmayınız.
Ürünü yere düĢürmeyiniz veya ürüne asla vurmayınız.
Ürüne sterilize ettikten hemen sonra dokunmayınız. Eliniz yanabilir.
Ürünün sterilize edilebilir aksamını uzun süre kaynar suda tutmayınız.















Ürün çocukların yakınında kullanılıyorsa yanınızda bir yetiĢkin daha bulundurun.
Herhangi bir biçimde hasar görmüĢ, kablosu veya gövdesi zarar görmüĢ ürünü
kullanmayınız.
Ürünü kuru yerde muhafaza ediniz.
Eğer göğsünüz veya meme uçlarınızda ağrı ve rahatsızlık oluĢursa ürünü kullanmayı
bırakıp derhal doktorunuza baĢvurunuz.
Bu ürünü ve aksamlarını bebeklerin ve çocukların eriĢemeyeceği yerde saklayınız.
Kullanmadan önce ellerinizi yıkayarak temizleyiniz.
Her kullanım öncesi sütle temas eden çıkarılabilir parçaları sterilize ediniz.
Göğüs pompasını herhangi bir motorlu araç sürerken kullanmayınız.
Kendisininkinden baĢka herhangi bir AC/DC adaptör ile kullanmayınız. Kullanılması
garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
Hava, oksijen veya azot protoksit gibi gazlarla karıĢtığında yanıcı olan anestezik
karıĢımların bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.
Portatif ve mobil radyo frekanslı haberleĢme araçları cihazı etkileyebilir.
Bu ürün elektromanyetik uygunluk konusunda özel önlemler gerektirir ve kullanım
kılavuzunda belirtilen veriler doğrultusunda kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Asla ürünü tamir etmeye çalıĢmayınız. Arıza halinde yetkili teknik servisi arayınız.

Parçalar:

1- Koruyucu DıĢ Kapak

11- Membran

2- Silikon Yastık

12- Valf

3- Plastik Huni

13- ġiĢe Tabanlığı

4- Kapak içi Silikon Tıpa

14- Biberon ġiĢesi

5- Boyun Üst Kapağı

15- ġarj Ünitesi

6- Silikon Boyun Membranı

16- Biberon Emziği

7- Bağlantı Tüpü Ucu

17- Vidalı Kapak

8- Biberon ġiĢesi Adaptörü

18- Biberon Emziği Koruyucusu

9- Bağlantı Tüpü

19- Biberon Kapağı

10- Motor Ünitesi

Buradaki parçaların numaraları kullanma kılavuzunun devamında ve özellikle kurulum
kısmında kullanılmıĢtır. Bu nedenle bu parça tablosunu kurulum esnasında da yanınızda
bulundurunuz.
Kurulum:
Pompanın göğse yapıĢan huni kısmını kurmak için silikon yastığı
(parça 02) plastik huninin (parça 03) içine geçiriniz. Daha sonra
koruyucu dıĢ kapağı (01) silikon yastığın (02) içine geçiriniz.
Huninin birleĢmiĢ hali yan alttaki resimde görüldüğü gibidir.

Silikon boyun membranını (parça 06) plastik huni (parça 03)
içindeki yerleĢtiriniz. Membranın pozisyonlanması yanlıĢ olursa
pompa süt sağamaz, dolayısıyla membranı iç kısmındaki
çıkıntılar plastik huniyi hizalayacak Ģekilde konumlandırıp yerine
oturtunuz. Daha sonra boyun üst kapağını (parça 05) silikon
boyun membranının (parça 06) üzerine gelecek Ģekilde plastik
huninin boyun kısmına takınız Kapağı (parça 05) taktıktan sonra
saat yönünde 30° çevirerek yerine sabitleyiniz.

Valfi kurmak için, silikon kanat parçasını (parça 11) valf (parça
12) üzerine takınız. Bu iĢlemi yaparken silikon kanat parçasının
düz yüzeyinde olan çıkıntıyı valf üzerindeki yarım daire
Ģeklindeki sokup tam olarak yerine oturtunuz. Daha sonra valfi
pompanın boyun kısmına alttan takınız.

Huni kısmı (parça 03) ĢiĢeye (parça 14) çevirerek takınız.
Pompayı ĢiĢe tabanlığına (parça 13) oturtunuz. Kullanılacağı
zaman koruyucu dıĢ kapağı (parça 01) çıkarınız.

Bağlantı tüpünün (parça 09) bir ucunu (parça 07) pompanın
gövdesine, diğer ucunu motor ünitesine (parça 10) takınız.

AC Adaptörü (parça 08) önce prize takınız. Daha sonra
pompanın motor ünitesine (parça 10) takınız.

Pil ile kullanım:

Göğüs pompasını pil ile kullanacağınız zaman, 4 adet AA alkalin pili pompaya yukarıda
gösterildiği gibi takmanız gerekir. Pilleri takarken önce pil bölümünün yuvasını açınız. Daha
sonra pilleri kutuplarının doğru yönde olduğunu kontrol ederek takınız. Pilleri pil bölümü
içerisindeki ipek kurdele üzerine takarsanız daha sonra pilleri çıkarmanız kolay olacaktır.
Daha sonra pil bölümünün kapağını kapatınız.
Piller ürüne dahil değildir. Ayrıca satın alınması gerekir.
PĠL UYARISI!
Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
Pil bölümünün kapağını sökünüz.
Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (Pil ürüne dahil değildir.)
Pilleri yerleĢtiriniz ve kapağı kapatınız.
Piller yetiĢkin tarafından ürüne yerleĢtirilmelidir.
Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak
yerleĢtiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkalin pilleri birlikte kullanmayınız.
8. KullanılmıĢ ve kullanılmamıĢ pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eĢdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, üründen çıkarınız ve
önce kutupları bantlayınız, baĢka çöplerle karıĢmayacak Ģekilde sıkıca bir poĢete
koyunuz ve bitmiĢ pilleri asla ateĢe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmıĢ
çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, ürünün temizlenmesi durumunda üründen çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri ürünün parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için
ürünü ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak
tutunuz.
15. Ürünü ağzınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.

Motor Ünitesi ve Kontrol Panelinin Kullanımı:










Pompayı kullanırken önce sağacağınız göğsünüzü pompanın hunisi içine yerleĢtiriniz.
Pompanın huni kısmını motor kısmı ile bağlayan tüpün(hortumun) herhangi bir yere
sıkıĢmamıĢ olduğunu kontrol ediniz.
Motor ünitesi adaptör ile elektriğe bağlı iken veya pilleri takılı iken güç düğmesine
basarak pompanın motorunu çalıĢtırınız. Bu düğme panelin sağ alt kısmındadır.
Pompa zaman ayarı 30 dakika olarak ve uyarma ritmi vakum gücü seviye 1 olarak
baĢlar ve 2 dakika sonra sağım ritmi seviye 3’e otomatik olarak geçer.
Eğer sütünüz 2 dakikadan erken gelmeye baĢlarsa panelin sol altında bulunan ritim
ayarı düğmesine basarak uyarma ritminden sağım ritmine manüel olarak geçiniz.
Sağma ve uyarma modları arasında geçiĢ yapmak istediğinizde ritim ayarı düğmesine
basabilirsiniz.
EmiĢ gücünü yükseltmek için panel üzerindeki ‘’+’’ düğmesine, azaltmak içinse ‘’-‘’
düğmesine basmanız gerekir.
Sağım iĢlemi bittiğinde pompayı güç düğmesine basarak kapatınız. Eğer bunu
yapmazsanız pompa süre sayacı sıfıra geldiğinde (30 dakika sonra) otomatik olarak
kapanacaktır. Sayaçta kalan süreyi yeterli görmüyorsanız güç düğmesini kullanarak
pompayı kapatıp açınız. Pompa açıldığı zaman zaman ayarı tekrar 30 dakikaya
yükselecektir.

Temizlik ve Bakım
Kullanımdan önce:
Ürünü ilk kullanımdan önce motor (10), silikon kanat (11), bağlantı tüpü ucu (07) ve
bağlantı tüpü (09) parçaları hariç göğüs ve sütle temas eden tüm plastik ve silikon
parçaları sökerek yıkayınız ve kaynamıĢ suda 5 dakika bekleterek sterilize ediniz.
Sterilizasyon iĢlemini 5 dakikadan uzun sürdürmek parçalara zarar verebilir. Sterilizasyon
esnasında kapta tüm parçaları kapatacak miktarda su olduğundan emin olunuz. Kap
içerisinde yeterli miktarda su olmadığı takdirde parçalar sıcak kap kenarlarına değip
deforme olabilir. Sterilizasyon sonrası parçalar çok sıcak olabileceği için çıplak elle
tutmayınız. Tüm parçaların temizlenip sterile olduğundan emin olduktan sonra parçaları
temiz bir kurulama bezi ile kurulayınız.
Bağlantı tüpünde su kalmadığından emin olunuz. Ürünü kullanmadan boru içerisinde
herhangi bir ıslaklık veya sıvı kalmadığından emin olunuz. Eğer tüp içerisinde su varsa
motoru çalıĢtırmayınız, kurumasını bekleyiniz.
UYARI !! Silikon kanat (11), bağlantı tüpü ucu (07), ve bağlantı tüpü (09) asla suda
kaynatılmamalıdır. Bu parçalar elde yıkanıp kurutulmalıdır.
Ürünü kullanmaya baĢlamadan önce elleriniz sabun ile yıkayınız.
Parçaları tekrar birleĢtirilmiĢ ürünü kullanmaya baĢlamadan önce, silikon kanadın (11)
valfe takılı olduğundan, kapak içi silikon tıpanın (04) yerine oturmuĢ olduğundan emin
olunuz.
Kullanımdan sonra:
Süt kalıntılarının pompa parçaları içerisinde kalıp kurumasının ve bakteri üremesinin önüne
geçmek için her kullanımdan hemen sonra ürünün tüm parçalarını ayırınız.
Bağlantı tüpü ucu (07), bağlantı tüpü (09), ve silikon kanat (11) parçalarını elde yıkayınız.
Motor (10) hariç diğer tüm parçaları kaynamıĢ suda 5 dakika bekleterek sterile ediniz .
Motor ünitesinin dıĢ kısmını her kullanımdan sora nemli bez le siliniz.
Temizlik iĢlemi sonrası tüm parçaları iyice kurulayarak kurumaya bırakınız. AĢırı ıslak ve
nemli bırakılan parçalarda çürüme veya kötü koku oluĢabilir. Özellikle geniĢ ağızlı ĢiĢe (14)
içerisinde hiçbir süt veya su kalıntısı bırakılmamalıdır. ġiĢe, içerisinde süt kalıntıları ve
nem var iken ürün parçaları üzerine takılıp monte edilirse ĢiĢe içerisinde bakteri ve
koku oluĢur. Bu nedenle ĢiĢenin tümüyle temizlenmiĢ ve kurutulmuĢ olduğundan
emin olunuz.
Her kullanımdan önce tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olunuz.
ÇatlamıĢ, hasar görmüĢ, deforme olmuĢ herhangi bir parçası var ise ürünü kullanmayınız.
DĠKKAT! Motor kısmını asla yıkamayınız veya sterilize etmeyiniz! Motora su veya
herhangi bir sıvının kaçması ürünün bozulmasına neden olacaktır.

Olası Sorunlar ve Çözüm Yolları
Pompa ÇalıĢmıyor:
 Pillerin kutuplarının doğru takıldığını kontrol ediniz. Piller bitmiĢ olabilir. Pilleri
değiĢtiriniz.
 Adaptörün bağlantılarını kontrol ediniz.

EmiĢ gücü zayıf:
 Pompanın tüm parçalarının tam monte edildiğini ve yerine oturduğunu kontrol ediniz.
Özellikle tüpün(hortumun) bağlantılarını kontrol ediniz.
 Göğsünüzün pompanın hunisine tam oturduğunu kontrol ediniz.
 Tüpün(hortumun) bir bölümünde sıkıĢma olmadığını ve hava akımının
engellenmediğini veya içine bir Ģey kaçmadığını kontrol ediniz.
 Membranın yerine doğru pozisyonda konumlandırıldığından emin olunuz.
 Boyun üst kapağının tam monte edilmiĢ olduğunu ayrıca kontrol ediniz.
Hiç emiĢ yapmıyor:
 Valfteki silikon kanat yıpranmıĢ olabilir. Bu kanadı yedeğiyle değiĢtiriniz.
 Boyun üst kapağı açık olabilir. Bu kapağı kapatınız.
 Membranın yerine doğru pozisyonda konumlandırıldığından emin olunuz.
 Plastik kısımlar sterilzasyon sırasında yüksek ısıya 5 dakikadan fazla maruz kalarak
Ģekil değiĢtirmiĢ olabilir. Bu durumda tamir servisiyle irtibata geçiniz.
Süt taĢması / dıĢarı akması:
 Ürünün boyun membranını ve tüpü kontrol ediniz. Eğer süt kaçmıĢsa gücü derhal
kesiniz ve sütü çıkarmadan pompayı tekrar çalıĢtırmayınız.
 Eğer membran Ģeklini kaybetmiĢ veya yırtılmıĢsa yenisi ile değiĢtiriniz.
Teknik Bilgi:











AC Adaptör GiriĢ 100-240V -50/60Hz, ÇıkıĢ 6V 1A
Toplam Güç: 3.6W
Uyarma Hızı: 100 defa/dakika; uyarma yoğunluğu: ≤ -0.018Mpa, 9 vakum seviyesi
Sağma Hızı: 26-60 defa/dakika; uyarma yoğunluğu: ≤ -0.036Mpa, 9 vakum seviyesi
Zamanlayıcı: 30 dakika
Toplam gürültü: ≤60dB(A)
Kullanım KoĢulları: 5-40°C, nem ≤ 90%
Elektrik ġoku Koruması: AC Adaptör Sınıf II, ana makine Sınıf III
Ürün Standardı: Q/STXH01

EK UYARILAR!
• Bu ürünü taĢırken veya naklederken daima, eğer mümkünse katlanmıĢ halde ve kolisi
içerisinde taĢıyınız.
• Ürünün ilk kullanılmaya baĢlandıktan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
• Ürün ile ilgili herhangi bir itiraz veya Ģikayetiniz var ise tüketici mahkemelerine veya
tüketici hakem heyetlerine gerekli baĢvuruyu yapabilirsiniz.
• Malın ayıplı bulunması halinde seçimlik haklarınız doğacaktır. Bu haklar; ücretsiz tamir,
ayıp oranında indirim isteme, ürünü iade etme, değiĢim seçeneklerinden biridir. Ancak,
ürünü kullanım kılavuzuna aykırı bir biçimde kullanarak arızaya sebep olduğunuz
saptanırsa yukarıda bahsi geçen hakları kullanamazsınız. Arızada kullanım hatası
bulunup bulunmadığı yetkili teknik servisimiz tarafından belirlenir.

Emzik Takılıp Biberon Olarak Kullanıldığı Durumlarda:
Kullanma Talimatları:
• Her kullanıĢtan önce suda 5 dakika kaynatınız. Kaynatırken geniĢ bir kap ve bol su
kullanınız. Az su kullanıldığında kaynatılan parçalar zarar görür.
• Kaynatıldıktan sonra kullanılmadığı takdirde kapalı bir kapta saklayınız.
• Kullandıktan sonra hemen yıkayınız. Kurumadan kapatılan biberon içinde koku
oluĢacağından, ürünün tüm parçaları tamamıyla kurumadan parçaları birleĢtirmeyiniz.
• YumuĢamıĢ, eskimiĢ, yırtılmıĢ biberon emziklerini kullanmayınız.
• Deterjanlar zarar vereceğinden biberon emziği, biberon ve biberonun parçaları bulaĢık
makinesinde yıkanmamalıdır.
• Mikrodalga fırında biberon emziği deforme olabilir ve biberon patlayabilir. Bu nedenle
sterilizasyon ve bebeğin mamasını ısıtmak için kesinlikle mikrodalga fırın kullanmayınız.
• Çatlak ve kırık biberonları kullanmayınız.
• Güvenlik ve hijyen sebeplerinden dolayı emziği 1-2 ay kullanımdan sonra değiĢtiriniz.
• Kullanılmayan bütün bileĢenleri çocukların ulaĢabileceği yerlerden uzak tutunuz.
• TatlandırılmıĢ sıvılar, Ģekerli maddelere batırılmıĢ biberon emziği ile besleme diĢ
çürüklerine neden olabileceğinden bu hususa dikkat ediniz.
Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı için:
UYARILAR!
● ANNE SÜTÜ BEBEKLER ĠÇĠN EN ĠDEALĠDĠR.
● BU MAMULÜ DAĠMA ERĠġKĠN GÖZETĠMĠ ALTINDA KULLANINIZ.
● BESLEME EMZĠKLERĠNĠ HĠÇBĠR ZAMAN YALANCI EMZĠK GĠBĠ KULLANMAYINIZ.
● SIVILARIN UZUN SÜRELĠ VE DEVAMLI EMĠLMESĠ DĠġ ÇÜRÜKLERĠNE NEDEN OLUR.
● BESLEMEYE BAġLAMADAN ÖNCE GIDA SICAKLIĞINI KONTROL EDĠNĠZ.
● ÖZELLĠKLE ÇOCUĞUNUZUN DĠġĠ VAR ĠSE, HER KULLANIMDAN ÖNCE BESLEME
EMZĠĞĠNĠ BÜTÜN YÖNLERE ÇEKMEK SURETĠ ĠLE GÖZLE MUAYENE EDĠNĠZ. HASAR
VE ĠNCELME BELĠRTĠLERĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE KULLANMAYINIZ. AKSĠ HALDE KOPAN
PARÇALARIN YUTULMA TEHLĠKESĠ VARDIR.
● YIPRANMAYA NEDEN OLABĠLECEĞĠNDEN BESLEME EMZĠĞĠ TAVSĠYE EDĠLENDEN
DAHA UZUN SÜRE DEZENFEKTAN (STERĠL EDĠCĠ ÇÖZELTĠ) ĠÇERĠSĠNDE, DOĞRUDAN
GÜNEġ IġIĞI ALTINDA VEYA DĠREK ISIYA MARUZ BIRAKILMAMALI VE ODA
SICAKLIĞINDA MUHAFAZA EDĠLMELĠDĠR.
●
EMZĠK BAġINI ASLA ġEKERLĠ MADDELER VE ĠLAÇLARA BATIRMAYINIZ.
ÇOCUĞUNUZUN DĠġLERĠ ÇÜRÜYEBĠLĠR.
● ĠLK KULLANIMDAN ÖNCE 5 DAKĠKA SÜRE ĠLE SUDA KAYNATINIZ. BU ĠġLEM
TEMĠZLĠKTEN EMĠN OLMAK ĠÇĠN GEREKLĠDĠR. HER KULLANIMDAN ÖNCE
TEMĠZLEYĠNĠZ.
● GÜVENLĠK VE HĠJYEN SEBEPLERĠNDEN DOLAYI EMZĠĞĠ 1-2 AY KULLANIMDAN
SONRA DEĞĠġTĠRĠNĠZ.
● MĠKRODALGA FIRINDA BĠBERONU ĠġLEME TABĠ TUTMAYINIZ.
Ġthalatçı ve Ġmalatçı Firma: Atak DıĢ Ticaret A.ġ.
Maya Akar Center K:20 Esentepe / Ġstanbul
T: 0212 211 74 00 / F: 0212 288 00 91
Yetkili Teknik Servis: Atak DıĢ Ticaret A.ġ.
Aytaç Mahallesi Dere Boyu Cad. No:44/1 Halkalı / Ġstanbul
T: 0212 696 25 35

www.kraftbaby.com

